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Zasady Klasyfikacji 
Narodowej Boccia  

• Klasyfikacja - proces, podczas którego zawodnik jest oceniany w 
celu określenia jego Klasy Sportowej 

• Klasyfikacja narodowa jest prowadzona zgodnie z wytycznymi 
BISFed,  

• Proces i system Klasyfikacji Bocci w Polsce na poziomie narodowym 
są prowadzone wyłącznie przez Polski Związek Bocci (zwanej dalej 
PZBocci ) 

• Klasyfikację przeprowadza panel klasyfikacyjny, który składa się z 
co najmniej dwóch, a najlepiej trzech członków (lekarz neurolog, 
fizjoterapeuta, trener z dużym doświadczeniem) 

 

 

Text Text Text 



Cel klasyfikacji 

 

 

 

1) Zapewnienie, że wynik sportowy  zawodnika 

jest wynikiem  wyszkolenia, umiejętności, 
talentu i doświadczenia  a nie wpływu 
towarzyszącej mu niepełnosprawności 
ruchowej. 

2) ocena czy sportowiec spełnia fizyczne 
kryteria (w każdej klasie Boccia wg. BISFed)  

 

To do obowiązków przedstawicieli klubów 
sportowych zrzeszonych w PZBocci należy 
zadbanie o udział zawodnika w  klasyfikacji.  

  

Sportowiec musi pojawić się na klasyfikacji w 
wyznaczonym czasie i miejscu w odpowiednim 
stroju i z dowodem tożsamości. 



W procesie klasyfikacji 
Bocci obowiązują zasady : 
 

• Obowiązkowe podpisanie „formularza zgody zawodnika na medyczne 
badania klasyfikacyjne”, 

• Obowiązkowe podpisanie zgody na  filmowanie  do celów klasyfikacji i 
edukacji, 

• Odpowiedni strój – (jeśli sportowiec pojawi się w nieodpowiednim  
stroju, może nie zostać sklasyfikowany) 

• Ból ograniczający pełny obraz i maksymalne możliwości zawodnika 
podczas oceny powoduje  przerwanie procesu klasyfikacji. Szef 
komisji może zezwolić na zaplanowanie jej w innym terminie. 

• Sportowiec musi dostarczyć informacje do Panelu Klasyfikacyjnego 
nt. schorzenia, dysfunkcji,  leków i wszelkich zabiegów, operacji, 
które mogą mieć wpływ na jego możliwości sportowe. 



Proces  klasyfikacji c.d. 

 

 

 

 Zawodnik  musi przedstawić cały niezbędny sprzęt sportowy, który 
będzie używany  w trakcie zawodów : 

 
       
 
 
 
 

 
• Zawodnik może mieć jedną osobę towarzysząca mu w trakcie 

klasyfikacji. Osoba ta powinna mieć wiedzę na temat jego 
niepełnosprawności i jego możliwości sportowych. W razie potrzeby, 
osoba ta może zostać poproszona przez klasyfikatorów o pomoc w 
trakcie komunikacji. 

 
• Zawodnik z epilepsją, która jest cechą uszkodzenia mózgu, zostanie 

dopuszczony do współzawodnictwa pod warunkiem, że epilepsja jest 
kontrolowana. 
 

 

 



Proces klasyfikacji musi 
zawierać trzy  etapy: 
 
  

 
 
 
Ocena fizyczna 
 
 

 
 
 
 

• Klasa sportowa może zostać przyznana wyłącznie  po dokonaniu  
       wszystkich etapów klasyfikacji. 
  
  
• Klasy sportowe stosowane przez PZBocci na poziomie narodowym: 
  
  

BC1, BC2,  BC3,  BC4,  BC5,  NE 
  

 

Ocena  

fizyczna 
Ocena  

techniczna 

Klasyfikacja  

w czasie  

zawodów 



Status Klasy Sportowej 
 

Zawodnik otrzymując klasę, zawsze otrzymuje Status tej  Klasy :  

 

Nowy (NS) :  

• zawodnik, który nie został nigdy wcześniej oceniany przez Panel 
klasyfikacyjny PZBocci.  

  

• Zawodnik  NS musi zostać oceniony przez Panel Klasyfikacyjny przed 
przystąpieniem do zawodów o randze ogólnopolskiej, organizowanych 
przez PZBocci jak: MP (Mistrzostwa Polski), Eliminacje MP, 
Międzynarodowe Zawody Boccia. 

  

Reewaluowany (RS) 

• Zawodnik – był  wcześniej oceniany przez Panel klasyfikacyjny, ale nadal 
jest przedmiotem ponownej oceny -  jego Klasa Sportowa może zostać 
zmieniona przed lub w trakcie zawodów. 

  

• Zawodnik  RS może, ale nie musi być  oceniony przez Panel 
Klasyfikacyjny przed przystąpieniem do zawodów. Decyzję podejmuje 
Komisja ds. Klasyfikacji przy PZBocci. 

 



Status Klasy Sportowej c.d. 
 

Potwierdzony (CS) 

• Nadawany, gdy  Panel Klasyfikacyjny PZBocci  ustalił, że Klasa 
Sportowa zawodnika  nie ulegnie zmianie.  

  
• Status CS nie może  być zmieniony przed lub w trakcie zawodów, 

zawodnik może zostać poddany ponownej klasyfikacji  wyłącznie w 
przypadku  wniesienia protestu "Protest w wyjątkowych 
okolicznościach”. 

 
 Nie kwalifikujący się  (NE) 
  
• przypisany do sportowca, który nie posiada niepełnosprawności 

ruchowej adekwatnej do gry w Boccię w nawiązaniu do Klas 
Sportowych według  BISFed.  

 
• Jest zbyt sprawny aby  podjąć uczciwą rywalizację w którejkolwiek z 

klas wg przepisów BISFed. 



Profile zawodników 
Profil BC1  

 

 
Diagnoza : CP  Spastic Quadriplegia  lub  Athetosis  
ciężka dysfunkcja dot. czterech kończyn spastyczność 
(atetoza, dystonia)  
 
Ograniczony zakres ruchu i siła mięśni  w czterech 
kończynach i tułowiu lub poważna ataxia ograniczony 
chwyt i zdolność  wypuszczania bili 
 
Uzależnienie od wózka manualnego lub elektrycznego 
do codziennego poruszania się, bez możliwości 
samodzielnego poruszania się na  dłuższym 
dystansie.  
 
Zawodnicy mogą grać na wózku manualnym,  często 
wyrzucają bile używając kończyn dolnych. Niektórzy 
zawodnicy mogą także chodzić. 



Profile zawodników 
Profil BC2  

 

 
Diagnoza : CP  Spastic Quadriplegia  lub  Athetosis  
dysfunkcja dot. czterech kończyn spastyczność 
(atetoza,ataxia)  
 
ograniczony zakres ruchu i siła mięśni  w czterech 
kończynach i tułowiu lub poważna ataxia ograniczony 
chwyt i zdolność  wypuszczania bili 
 
dysfunkcja ograniczająca zakres ruchu , 
spowodowana osłabieniem siły mięśniowej , spastyką 
lub brakiem kontroli – wpyłwajacej na 
funkcjonowanie  kończyn górnych/tułowia   
 
zawodnicy używają  wózka  manualnego lub  
elektrycznego do codziennego poruszania się 
mogą samodzielnie chodzić na krótki dystans 



Profile zawodników 
Profil BC3  

 

 
Zawodnicy o podobnym   profilu  BC1 (CP) lub BC4 
(Non-CP)  zawodnicy opisani w tych klasach ale nie 
zdolni do : utrzymania, wyrzucenia  bili - bez 
zdolności chwytu. 
  
Mogą być ocenieni jako BC3 jeśli spełniają warunki : 
- nie mogą utrzymać bili, nie maja stabilnego 
chwytu i możliwości  wyrzucenia bili nogą. 
 
Sa niezdolni do wyrzucania bili w konkretnym 
zaplanowanym kierunku i z odpowiednią prędkością. 
 
Zawodnicy używają sprzętu wspomagającego  
(ramp, pointerów itp. ) do wyrzucenia bili na boisko  
i grają z pomocą  Sportowego asystenta. 



Profile zawodników 
Profil BC4  

 

 
Diagnoza pochodzenie 
NON cerebral Zawodnicy z poważną dysfunkcją  
dot.  czterech kończyn.  
 
Mogą mieć ograniczenie ROM z powodu osłabienia 
siły mięśniowej. Brak  kontroli  wpływający na 
kończyny górne, dolne i tułów.  
 
Zawodnicy używają  wózka  manualnego lub  
elektrycznego do codziennego poruszania się (lub 
sprzętu pomocniczego). 
 
Sportowy profil  funkcjonalny : sposób wyrzucania 
bili  podobny  do Class 1 lub 2. 



Profile zawodników 
Profil BC5  

 

 
Zawodnicy z mniejszym uszkodzeniem niż BC2 czy  
BC4 
 
Cerebral: Quadriplegic, Triplegic, Severe Hemiplegic. 
Dysfunkcja  może być wynikiem  Hypertonia / 
Hypotonia / Spasticity, Athetosis / Ataxia /Dystonia. 
 
Non Cerebral: Dysfunkcja  może być wynikiem braku 
siły mięśniowej, ograniczeniem ROM  lub skróceniem 
kończyn  (wpływ schorzenia na wyrzucającą kończynę). 

  
Zawodnicy używają wózka manualnego lub 
elektrycznego.  
 
Zawodnicy mogą chodzić  z pomocą asystenta lub 
sprzętu pomocniczego.  
 



Linki : 
www.bisfed.com 
www.polskaboccia.pl  

 

Elsa Matthee BISFed Head Classifier 


